
Перелік рішень сьомої сесії восьмого скликання від 06.05.2021 року 

 

1. Про включення до порядку денного додаткових питань  

 

2. Про депутатське звернення депутата Миколаївської сільської ради  

Води А.О. 

 

3. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за I квартал 2021 року 

 

4. Про встановлення транспортного податку на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району  

 

5. Про встановлення ставок єдиного податку на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району  

 

6. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки  

 

7. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку  

 

8. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району 

 

9. Про внесення змін та доповнень до рішення 44 сесії сьомого cкликання 

від 23.12.2019 року № 03 «Про затвердження Програми охорони 

природного навколишнього середовища Миколаївської сільської ради 

Сумського району на 2020-2022 роки (в новій редакції)»  

 

10. Про внесення змін до рішення 3 сесії № 27 від 23.12.2020 «Про 

затвердження Програми «Фінансової підтримки га розвитку комунальних 

некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського 

району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2021 рік» 

 

11. Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання 

від 18.11.2019 року № 25 «Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки»  

 

12. Про  затвердження норм витрат паливо – мастильних матеріалів 

 

13. Про затвердження Програми проведення робіт з поточного дрібного 

ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на 2021-2022 роки 

 



14. Про співфінансування поточного ремонту дороги О191503  Яструбине - 

Софіївка 

 

15. Про  передачу функцій замовника робіт державному підприємству 

«Дороги Сумщини» 
 

16. Про затвердження Положень про оплату праці та Преміювання 

працівників Миколаївської сільської ради  

 

17. Про  припинення права оперативного управління майном 

 

18. Про передачу з комунальної власності сільської ради службового 

автотранспорту 

 

19. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 

бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади  на 2021рік» 

 

20. Про доповнення Переліку нерухомого майна об'єктів комунальної 

власності Миколаївської сільської ради 

 

21. Про затвердження програми з охорони та збереження 
пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів на території 

Миколаївської сільської ради на 2021-2022 роки 
 

22. Про зняття з балансу сільської ради житлового будинку за адресою: с. 

Миколаївка, вул. Перемоги, 12 

 

23. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яке розташоване на 

території Миколаївської сільської  ради Сумського району 

 

24. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 

освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-1004) вул. 

Першотравнева, с. Яструбине, Сумського району Сумської області» 

 

25. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 

освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-347) вул. 

Першотравнева, с. Мар'ївка, Сумського району Сумської області» 

 

26. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 

освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-244) вул. Іванова, 

вул. Зарічна, вул. Першотравнева с. Мар'ївка, Сумського району Сумської 

області» 

 

27. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 



освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-176) вул. 

Гагаріна, с. Перехрестівка, Сумського району Сумської області» 

 

28. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення 

Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-247) вул. Козацька, вул. 

Прянішнікова, с. Рогізне, Сумського району Сумської області» 

 

29. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 

освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-712) вул. Зарічна,                                                                                                 

с. Руднівка, Сумського району Сумської області» 

 

30. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 

освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-710) вул. 

Центральна, с. Руднівка, Сумського району Сумської області» 

 

31. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного 

освітлення Миколаївської сільської ради. Мережі (КТП-711) вул. 

Сумська, с. Руднівка, Сумського району Сумської області» 

 

32. Про складання Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння 

 

33. Про надання матеріальної допомоги Харченку Ю.В. на лікування 

 

34. Про надання матеріальної допомоги Желєзняк О.І. на лікування 

 

35. Про надання матеріальної допомоги Кузьменко В.В. на лікування  

 

36. Про надання матеріальної допомоги Іваненко Ю.І. на лікування 

малолітньої дитини 

 

37. Про надання матеріальної допомоги Северин Я.С. на лікування 

малолітньої дитини 

 

38. Про надання матеріальної допомоги Зякун В.О. 

 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Рябуха) 

 

40. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Чернов) 

 



41. Про передачу в оренду земельних ділянок під проектними польовими 

дорогами (ПСП Діана) 

 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Андрющенко) 

 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Бідненко) 

 

44. Про надання дозволу на передачу частини орендованої земельної ділянки 

в суборенду (ТОВ АФ «Северинівська») 

 

45. Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 

(Дунай) 

 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Дунай) 

 

47. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Педос) 

 

48. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Кривець) 

 

49. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Іваній) 

 

50. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 0,5122 га) 

 

51. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 2,5035 га) 

 

52. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 3,9588 га) 

 

53. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 7,5312 га) 

 

54. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 9,8804 га) 

 

55. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 0,4652 га) 



 

56. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 0,5956 га) 

 

57. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 0,0952 га) 

 

58. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  та її продажу (площею 0,0196 га) 

 

59. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту                           

с. Руднівка  

 

60. Про надання дозволу  на  поділ земельної ділянки комунальної власності 

за межами населеного пункту села Северинівка (Музичук) 

 

61. Про відмову в наданні дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ (Мандрика)  

 

62. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (3,8801 га) 

 

63. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (3,8816 га) 

 

64. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (3,8802 га) 

 

65. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (0,6483) 

 

66. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (0,6482 га) 

 

67. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (0,5010 га) 

 

68. Про внесення змін до договору оренди землі від 06.06.2018 року 

 

69. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту Миколаївської сільської ради 

Сумського району (с. Кекине). 

 

70. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту Миколаївської сільської ради 

Сумського району (с. Миколаївка). 

 



71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Великодний)  

 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Кондратенко)  

 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Самотой) 

 

74. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Щербак)  

 

75. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Щербак) 

 

76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Щербак) 

 

77. Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) (ФОП Гребенюк) 

 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Муштай) 

 

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Калайдова)  

 

80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Зубко)  

 

81. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Гребенюк) 

 

82. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Саргсян) 



 

83. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Бондаренко) 

 

84. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП «Діана»  

 

85. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни 

виду угідь земельної ділянки комунальної власності ТОВ АФ 

«Северинівська» 

 

86. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Корнієнко) 

 

87. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі в оренду  (площа 7,5235 га) (Глиненко)   

 

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі в оренду  (площа 3,1684 га) (Глиненко)   

 

89. Про відмову в затвердженні технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки (Гулий) 

 

90. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 

21.12.2020 року № 43 «Про погодження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 

2021 рік» 

 

91. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 

21.12.2020 року № 44 «Про погодження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини с. Постольне» на 2021 рік» 

 

92. Про депутатське звернення депутатів Миколаївської сільської ради  

до Національного оператора поштового зв’язку України АТ «Укрпошта»  
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